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Voorzitter, 

De Kadernota 2015 is te beschouwen als een soort tussenpaus onder de kadernota’s.  

De nota is nog opgesteld door het vorige college. Het nieuwe college was nog niet 

aangetreden ten tijde van het maken van de kadernota. En in het coalitieakkoord zijn 

wijzigingen op het beleid van de afgelopen jaren aangekondigd.  Daar komt nog eens bij dat 

de raad de financiële gevolgen voor Harderwijk van de zgn. meicirculaire nog niet kent. De 

tijd om gevolgen voor Harderwijk door te rekenen ontbrak helaas. De raad kan deze 

belangrijke gegevens wel bij de besluitvorming van 10 juli betrekken, maar dat is te laat voor 

debat. Een kadernota dus met zeer veel mitsen en maren. Maar ondanks de onzekerheden 

valt er in zijn algemeenheid wel het nodige te zeggen over komende ontwikkelingen. 

De stad krijgt vanaf 1 januari te maken met een revolutie in de zorg voor elkaar. De 

gemeente wordt verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor kwetsbaren. En nog 

steeds weten we niet exact hoeveel geld we concreet voor al deze nieuwe taken gaan 

krijgen. De PvdA Harderwijk maakt zich zorgen over de insteek die het nieuwe college kiest. 

Het lijkt er sterk op dat vooral de financiën voorop staan in plaats van mensen en hun 

behoeftes.  De titel van de nota is zelfs houdbare financiën. Er liggen prachtige plannen over 

de start in januari 2015 en het proces ernaar toe. Noodzakelijke en goede plannen 

overigens. De PvdA vindt dat er in Harderwijk nu vooral behoefte is aan uitgewerkte plannen 

hoe we met elkaar die revolutie het hoofd gaan bieden na januari. Hoe gaan we elkaar 

ondersteunen en hoe zorgen we dat kwetsbare mensen voor zover ze dat nog niet kunnen, 

leren zelf verantwoording te nemen.  Hoe gaat het college dit proces in de stad 

ondersteunen, stimuleren en faciliteren? En hoe gaat zij onze burgers hierbij betrekken? Wat 

de PvdA Harderwijk betreft mag dit proces en de toekomstige plannen hieromtrent niet 

gefrustreerd worden door  beperkte budgetten vanuit het rijk, maar moeten we maximaal 

inzetten om dit proces succesvol te laten verlopen. Naar onze overtuiging hebben 

beleidsuitgangspunten als eigen verantwoordelijkheid en regie van kwetsbare burgers alleen 

kans van slagen als je eerst investeert in mensen. Desnoods door extra ruimte op de 

begroting te scheppen indien nodig. We gaan ervan uit dat het nieuwe collegeakkoord hier 

meer over gaat zeggen, en van visie gaat getuigen op dit belangrijke onderdeel van de 

omvorming van het sociale domein. De PvdA Harderwijk heeft zelf ook plannen en kan en wil 

indien nodig met initiatiefvoorstellen komen op dit terrein. 

Wat we in elk geval hopen is dat de plannen voor de wijkaanpak niet de kast ingaan. Bij het 

debat over het coalitieakkoord ben ik er ook al even op ingegaan. Voor de sociale binding in 

de wijk en de zojuist genoemde sociale omvormingen is de wijkaanpak naar onze overtuiging 

de beste manier. Het coalitieakkoord spreekt vooral over wijkgericht werken en dat is toch 

echt iets anders dan de wijkaanpak. We zouden graag van het college vernemen of de 

wijkaanpak zoals door het vorige college uitgewerkt nu de ijskast ingaat of gewoon wordt 

doorgezet. 

Verder vindt de PvdA het voor de stad noodzakelijk dat er de komende jaren flink wordt 

ingezet op het naar de stad halen van werkgelegenheid en dat er werk wordt gemaakt van 

werkplekken voor ex-wajongers. Om meerdere redenen, namelijk, uitval en maatschappelijke 

problematiek voorkomen bij deze kwetsbare doelgroep, en zorgen voor een goede integratie 

van deze doelgroep in onze stadseconomie. En als tweede reden het financiële aspect van 



verkoop van gronden op Lorentz drie en druk op bijstand verminderen. Ook hierover is het 

coalitieakkoord veel te stil en gaan we ervan uit dat het collegeakkoord hier meer over gaat 

zeggen. En niet in de laatste plaats omdat er tot en met volgend jaar extra budget is voor 

opvang van de hogere instroom in de bijstand, maar vanaf 2016 niet meer. Om nieuwe 

bezuinigingen en tegenvallers te voorkomen is proactief beleid van het college hier erg 

noodzakelijk. 

Dan woningbouw. De vraag naar betaalbare huur en koopwoningen blijft stijgen in de stad zo 

melden de woningbouwverenigingen ons. Bij de jaarrekening meldde ik al dat de 

verwachting is dat de woningmarkt gaat aantrekken. Dat biedt kansen voor onze stad om 

samen met de woningbouwverenigingen plannen te ontwikkelen voor de bouw van 

betaalbare woningen. Drielanden, Waterfront, college er is grond zat! Neem uw 

verantwoordelijkheid en ga met de woningbouwvereniging om de tafel om in samenwerking 

bouw van betaalbare woningen mogelijk te maken, De woningbouwverenigingen willen 

investeren dus daar liggen kansen!  

Dan nog een aantal detailzaken uit de kadernota. Allereerst de ontwikkelingen rondom de 

nieuwe bibliotheekwet. Het voornemen om het digitale lezen landelijk te gaan regelen heeft 

gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds, namelijk een beperking van het 

plaatselijke budget. Vraag aan het college is wat dit in gaat houden voor het plaatselijke 

bibliotheekwerk en de financiering hiervan. En wat de gevolgen van de nieuwe wet zijn in 

verband met de certificeringseisen voor de bibliotheek. Ik heb begrepen dat die ook gaan 

veranderen.  

Dan wat opmerkingen over het weerstandsvermogen. Ook dit jaar moeten we als gemeente 

weer flink aan de bak om het weerstandsvermogen op peil te brengen. Vanaf volgend jaar 

komen daar ook nog eens de risico’s bij vanuit het sociale domein. De kadernota benoemt 

ook de noodzaak om hier volgend jaar eens goed naar te kijken. Zeker in het sociale domein 

dreigt naar onze overtuiging de problematiek dat je verder moet bezuinigen om de risico’s af 

te dekken, maar dat je daarmee als stad gelijktijdig meer risico’s in het sociale domein gaat 

lopen, doordat je te weinig ondersteunt. Risico’s in het sociale domein zijn wezenlijk anders 

dan risico’s op grondexploitaties. Naar onze mening hoort daar een andere kijk op 

risicomanagement bij. Daarnaast, wat ik al zei bij de jaarrekening kunnen we als stad 

proactiever worden in ons risicomanagement. Is het college bereid deze zaken mee te 

nemen in de notitie die voor 2015 is toegezegd. 

Bij toekomstige ontwikkelingen wordt vermeld dat het huidige binnenbad aan verbetering toe 

is, en zodanig verouderd dat met de komst van nieuwe wetgeving aanpassingen wellicht 

zelfs noodzakelijk zijn. Mijn vraag aan het college is in hoeverre hier al plannen voor bestaan 

en of er binnen redelijke termijn plannen hiervoor inclusief kosten door de raad verwacht 

kunnen worden.  

Dan nog een opmerking over het honoreren van onze motie bij de begroting om sociale en 

culturele instellingen te ontzien in een nieuwe bezuinigingsronde gehonoreerd kon worden. 

We zijn hier blij mee. Verder is de PvdA gelukkig met het ondersteunen van de drie 

samenwerkende cultuurpodia met extra subsidie.  

Concluderend kunnen we stellen dat er nog zeer veel onzekerheden zijn, die hopelijk snel 

door Den Haag en het college worden uitgewerkt en waarover de raad dan zo snel mogelijk 



wordt geïnformeerd. We gaan ervan uit dat bij het begrotingsdebat in oktober de 

onzekerheden zijn weggenomen. 


